
 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندرانایرانسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی 

 خالصه وضعیت طرح 

 مشخصات طرح

 ستاره رمضانی 3 آپارتمان هتل :عنوان طرح .1

 گردشگری :اقتصادی بخش .2 هتل سازی زیر بخش:

  اقامتی خدمات محصول /خدمت: .3

 :         محل اجرای طرح .4  آزاد همنطق منطقه ویژه اقتصادی    شهرک صنعتی منطقه معمولی 

 شرح مختصر طرح:

 در آباد عباس شهرستان در مترمربع 23222 مساحت به زمینی در ایران مهندسان گذاری سرمایه شرکت مالکیت با ستاره 3 آپارتمان هتل احداث طرح

 منطقه در مربع متر 34.88673 مساحت به بنایی با کالرآباد شهرداری از ساختمان پروانه و فرهنگی میراث کل اداره از اصولی موافقت با صدور کالرآباد

 .باشد می اجرا دست در سلمانشهر ساحلی

  ظرفیت ساالنه طرح: .5
 

 وضعیت طرح

 )درصد (   ..022…  میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل .6

          ) درصد (  ..2…بازار خارجی محصول  میزان فروش:  .7

         برداری تجاری در سال () از شروع فعالیت ها تا شروع بهره سال  2.5 مدت زمان اجرای طرح : .8

 وضعیت پروژه:                 .9

 امکانسنجی طرح در دسترس است؟ - بلی * خیر  

 زمین مورد نیاز تامین شده است؟ - بلی * خیر  

 ؟مجوزهای قانونی) تاسیس 6 مشارکت خارجی ، محیط زیست ( اخذ شده است - بلی * خیر  

 ؟باسرمایه گذار داخلی / خارجیانعقاد قرارداد  - بلی  خیر * 

 ؟انقعاد قرارداد تامین مالی - بلی  خیر * 

 ؟انعقاد قرارداد با پیمانکار داخلی / خارجی - بلی  خیر * 

 دسترسی به زیرساختهای تولید) برق 6آب 6 تلفن 6 سوخت و ...( - بلی * خیر  

 آالت و تجهیزات موجود است؟فهرست شرکت های سازنده/ فروشنده دانش فنی ماشین  - بلی  خیر * 

 ، انعقاد خرید برای ماشین آالت و تجهیزات و دانش فنی - بلی  خیر * 
 



 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 مازندران ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجیسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

 

 ساختار مالی

 وضعیت منابع مالی : -11

منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

 )میلیون یورو( خارجی

 کل منابع مورد نیاز

 میلیون یورو نرخ ریال میلیون ریال میلیون یورو

 01621 - 01621 33222 43222. سرمایه ثابت

 2673 - 2673 33222 03222 سرمایه متغیر

 01640 - 01640 33222 12222. سرمایه کل

 میلیون یورو   …ارزش تجهیزات و ماشین آالت خارجی   -

 میلیون یورو ....زات و ماشین آالت داخلی ارزش تجهی -

 میلیون یورو ...  .ارزش تکنولوژی و دانش فنی خارجی    .. -

 ...   میلیون یورو.ارزش تکنولوژی و دانش فنی داخلی     .. -

 سال    ...برای    22%میلیون یورو  با       ( :  NPVارزش خالص دارایی )  -

 23%( :   IRRنرخ بازده داخلی )  -

 سال  763: ( PP )دوره برگشت سرمایه  -
 

 اطالعات عمومی

 نوع طرح: -                          12تاسیس  تکمیل و توسعه 

 مشخصات شرکت:  -

 رمضانی آقاینام فردی که از طرح اطالعات کامل دارد:  -

 ایران مهندسان گذاری سرمایه شرکتنام شرکت:  -

 آبادگران مجتمع -کالرآباد-آباد عباسآدرس:   -

 21003134223  تلفن: -   تلفن همراه: - فاکس:     -

 ایمیل:      -  سایت: وب -

  ریسا - * یبخش خصوص -  یبخش عموم -  ریسا -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران

 ( 200) 33333727 – 333.7714 – .333.771 – 333.7713تلفن: 

331.4471- 331.44..-  331.44.2- 31122783- 31122788 – 3112278.  (220) 

   220 – 331.4447و  200 -333.7221فکس: 
Website:   www.investin-mz.ir  ,  www.investiniran.ir 
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